الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع املسؤوليات والتواصل الداخلي فيها!

!

أقيمت في  5.12.2017ورشة عمل بعنوان "الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع املسؤوليات !
والتواصل الداخلي فيها“!.
قدم فيها السيد مارتني رايحل من "املكتب الثقافي" في مدينة دريسدن !
) (Martin Reichel, Kulturbüro Dresdenمعلومات مهمة عن موضوع التنظيم الداخلي !
للجمعيات وناقشنا خاللها األسئلة التالية!:
كيف نعمل كفريق في الجمعية؟ من يقوم بأي مهمة؟ كيف ننظم أنفسنا داخلياً؟ ما دورنا كأعضاء في !
الجمعية أو أعضاء في مجلس إدارتها؟ واخيرا ً ,كيف نتوصل إلى التنسيق الجيد بني العاملني !
لدى الجمعية ومتطوعيها!.
ً
ً
نقدم لكم فيما يلي تسجيال صوتيا ملقابلة قصيرة مع السيد رايحل تجمل لكم محتويات الورشة !
والتسجيل متوفر للتحميل بأربع لغات!.

!
الجمعية بصفتها رب عمل واإلمكانات وااللتزمات املترافقة مع ذلك!
!

أقيمت في  7.12.2017ورشة عمل بعنوان " الجمعية بصفتها رب عمل واإلمكانات وااللتزمات !
املترافقة مع ذلك"! .
قدم فيها السيد روبرت بروكنر من املكتب االستشاري للقضايا الضريبية "إي قو" في مدينة اليبزك !
) (Robert Brückner, IQ Steuerberatungsgesellschaft Leipzigمعلومات مهمة !
عن موضوع مكافأة العاملني لدى الجمعية وتمت اإلجابة على األسئلة التالية!:
ً
مقابال ماديا ً للعمل لديها؟ ماذا يجب علينا أن نعرفه عن العمل التطوعي !
كيف يمكن لجمعيتنا أن تقدم
وصفة املوظف ) (Arbeitnehmerوالحاصل على املكافآت ) (Honorarempfängerوالتمييز !
بني التعويض ) (Aufwandsentschädigungوالراتب؟ وما هي التزامات جمعيتنا القانونية !
ابتدا ًء من التسجيل لدى السلطات املعنية بضريبة األجور حتى املؤسسات املهنية املعنية بالتأمني !
االجتماعي )! .(Berufsgenossenschaften
ً
تسجيال صوتيا ً ملقابلة قصيرة مع السيد بروكنر تجمل لكم محتويات الورشة !
نقدم لكم فيما يلي
والتسجيل متوفر للتحميل بأربع لغات! .

!
!

خطة التمويل ومراقبة امليزانية وعمل الحسابات !

أقيمت في  9.12.2017ورشة عمل بعنوان " خطة التمويل ومراقبة امليزانية وعمل الحسابات“!.
قدمت فيها السيدة إرينا هوفمان املستشارة في مجال إدارة االنشطة الثقافية واملشاريع في !
مدينة اليبزك )!Irina Hofman, Beraterin
 (im Bereich Kultur- und Projektmanagment in Leipzigمعلومات مهمة عن !
موضوع خطة التمويل للمشاريع ذات الطابع الثقافي أو االجتماعي وتمت اإلجابة على األسئلة التالية!:
كيف يمكن الوصول إلى تقدير واقعي لتكاليف مشروع ما؟ كيف يمكن رصد املصروفات وتبني !
آلية ملراقبة امليزانية خالل سيرورة مشروع ما؟ وماذا يجب علينا أن ننتبه إليه حتى ال يتجاوز !
املشروع اإلطار التمويلي املحدد له وحتى تكون إثباتات تخصيص أو صرف األموال متوفرة للتأكد !
من صحتها بعد االنتهاء من املشروع! .
ً
تسجيال صوتيا ً ملقابلة قصيرة مع اليسدة هوفمان تجمل لكم محتويات الورشة !
نقدم لكم فيما يلي
والتسجيل متوفر للتحميل بأربع لغات!.

